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Θέμα: Ενημέρωση- συμπληρωματική προκήρυξη για Κύπελλο «Σταύρος Σαββανής» 2022-2023 

Σας γνωστοποιούμε την συμπλήρωση του άρθρου 2 της προκήρυξης και 7  του Κυπέλλου ερασιτεχνών 
«ΣταύροςΣαββανής» 2022-2023 για ενημέρωσή σας. 
 Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου σε όλες τις φάσεις θα είναι διπλοί αγώνες, και δεν θα μετράνε τα εκτός έδρας 
τέρματα, και θα ακολουθείτε η διαδικασία της παράτασης και πέναλτι. 
Μετά και την ολοκλήρωση των αγώνων της πρώτης φάσης, οι ομάδες που θα παραμείνουν στον θεσμό είναι 
δεκατέσσερις (14), και θα σχηματιστούν δυο(2) όμιλοι με γεωγραφικά κριτήρια που θα αποτελούνται από 
επτά (7) ομάδες.  Κατά την κλήρωση της δεύτερης φάσης θα σχηματιστούν τρία(3) ζευγάρια που θα 
αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες μεταξύ τους, και μία (1)ομάδα που θα περάσει στην επόμενη φάση άνευ 
αγώνα, και θα μείνουν στην συνέχεια τέσσερις (4) ομάδες από κάθε όμιλο. 
 Στην τρίτη φάση του Κυπέλλου (Προημιτελική),  θα γίνει ένας όμιλος  των οκτώ (8) ομάδων και μετά την 
κλήρωση θα σχηματιστούν τέσσερα (4) ζευγάρια.  
   Στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου μετά από κλήρωση θα σχηματιστούν δύο (2) ζευγάρια, και οι νικητές 
των μεταξύ αυτών αγώνων θα συμμετάσχουν στον Τελικό του Κυπέλλου. 
  Οι αγώνες της προημιτελικής και ημιτελικής φάσης θα είναι διπλοί, με γηπεδούχο στον πρώτο αγώνα αυτόν 
που θα προκύψει από την κλήρωση. Σε περίπτωση ισοπαλίας και στους δυο αγώνες (δεν μετράνε τα εκτός 
έδρας τέρματα), θα διεξαχθεί η διαδικασία της παράτασης και πέναλτι. 

Ο αγώνας του Τελικού θα διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο με απόφαση της Επιτροπής Κυπέλλου. 
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

 
Για την ομάδα η οποία παραιτείται και δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα 

κυπέλλου ή αποχωρεί από τη διοργάνωση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κ.Α.Π. 
Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ειδικότερα, προβλέπονται κυρώσεις για τις 
παρακάτω περιπτώσεις: 
α) Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου 
(συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι) ή η ομάδα 
που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα κυπέλλου τιμωρείται με απώλεια του αγώνα 
ο οποίος κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας 0-3 και αποκλεισμό από τους υπόλοιπους αγώνες του 
Κυπέλλου και επιπλέον επιβάλλεται χρηματική ποινή των 200€. 

 


